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door Vincent van Alen 

Vincent l'!ln Alem ( 1953) studC'erde politicologie cwn 
de Katholieke Unil'C'rliteit !'an .Viimegen. Deelnemer 
aan hC't onderzoeksprojC'ct poli tiC' kC' partiien en 
kunstbeleid !'illl de' Boekmanstichting. SchreC'f' een 
doctoraalscriptie' Ol'er het ondcnt'C'tp katlwlocisme en 
cultuurpolitiC'k. Thans wak/om. 

De KVP en het kunst- en 
cultuurbeleid 

In 1~47 begint J.A. Albcrdingk Thijm ( 1~20-l~~l)) in zijn tijdschrift 'De Spectator' 
een rubriek '\Vandalisme·. waarin hij ageert tegen de afbraak van Middeleeuwse 
poorten. gebouwen. kerkschilderingen etc. Voor de katholieken waren dit symbolen -.: 
uit een tijd. waarin het katholicisme dominant \\as. 

'De opkomende katholieke renais~ance 
moest zich rekenschap geven van het \Cr
schil in de opvattingen van katholicisme 
en protestantisme omtrent de betekenis 
van het acsthctische element in volksle
ven en eeredienst. Door haar raakte ook 
de tijd voorbij. waarin oude kerken zon
der verzet\ an katholieke zijde werden 
geschonden. Protestantsche nuchterheid 
zag zij hier als een aanslag op wat zij 
beschouwde als katholiek eigendom ...... · 
(pag. 58). schrijft dr. E. Bockman in zijn 
dissertatie Overheid en Kunst in Neder
land uit 193l). 
In 1873 schrijft Victor de Stucrs ( 1 ~43-
1916) het artikel 'Holland op zijn smalst'. 
in De Gids. Ook De Stucrs stelt de natio
nale onverschilligheid ten aanzien van 
monumenten en musea in alle lagen van 
de bevolking aan de kaak. Hij verwijt de 
staat een te passieve houding inzake 
kunstbescherming en kunstonderwijs. 
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Zijn ageren. samen met Thijm. tegen de 
atbraak en verwaarlozing van het monu
mentenbestand leidt al in 1K74 tot zijn 
benoeming als eerste referendaris voor 
Kunsten en Wetenschappen op het minis
terie van Binnenlandse Zaken. De activi
teiten van De Stucrs vormen een eerste 
aanzet tot monumentenzorg en tot her
vatting van een museumbeleid in Neder
land. Zijn pleidooi voor het opzetten van 
een kunstnijverheidsonderwijs in Neder
land moet vooral gezien worden in sa
menhang met de bouwactiviteiten van de 
katholieken sinds 1853. Een belangrijke 
uiting van de emancipatie van het katho
lieke volksdeel is de kerkebouw. Overal 
in Nederland verrijzen in die periode 
nieuwe rooms-katholieke kerken, in neo
gotische stijl. 
Thijm ontwikkelde een eigen katholiek 
stijlconcept, hij wilde daarin de relatie 
tussen godsdienst en kunst hersteld zien. 
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Een kunstwerk diende te getuigen van 
geest, moest 'bezielde stof zijn·. En 'be
zield zijn' betekende voor Thijm door 
godsdienst bezield. 
De kerkbouw van de katholieken in de 
tweede helft van de 19e eeuw was een 
zaak van het particuliere initiatief. Dat 
gold overigens niet alleen ten aanzien van 
deze activiteit. Het openbaar bestuur in 
deze periode kan worden getypeerd met 
het beeld van de nachtwakerstaaL De 
staat had een beperkt aantal taken en 
zeker niet de zorg voor de eigentijdse 
kunst. 
Hoewel het katholicisme in een geheel 
andere vcrhouding stond tot de kunst als 
het calvinisme of het liberalisme. kwa
men alle drie stromingen in de periode 
1830-1870 uit op hetzelfde politieke be
ginsel: kunst is geen taak van de staat. 

De RKSP en het begin van de 20e eeuw 
Tegen het einde van de negentiende 
eeuw bereikt de katholieke kerkbouw 
zijn voorlopige voltooiing en daarmee 
verliest de bouwkunst haar functie als 
uitdrukkingsmiddel van een zich emanci
perend katholicisme en de neo-gothick 
haar positie van verbindingsschakcl tus
sen geloof en kunst. 
Tot dan toe kan nog niet worden gcspro
ken van een staatkundige organisatie van 
de katholieken. Eerst in 1888 wordt een 
bescheiden begin gemaakt met sociale 
actie door de stichting van de Rooms
Katholieke Volksbond. opgericht door 
het Tweede Kamerlid Pastoors, nadat in 
1883 door Schaepman voor de katho
lieken een politiek program is opgesteld. 
In de statuten van deze Volkshond wordt 
als doel gesteld: 'den werkmansstand (en 
de kleine burgerij) te beveiligen tegen de 
socialistische dwalingen van onzen tijd' 
(L.J. Rogier, Katholieke Herleving, 372; 
gccit. bij: Dr. W. Banning. Hedendaagse 
Sociale Bewegingen, Arnhem 1962. 74). 
Door de sociale en politieke strijd krijgt 
het katholicisme een strijdbaarder ka-
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rak ter. 
Ondersteuning van de kunst is ook in 
deze periode nog volledig een zaak voor 
het particulier initiatief. De katholieken 
voeren een cultuurpolitiek op twee fron
ten. Enerzijds gericht op de integratie 
van de arbeidersklasse in. wat later kan 
worden aangeduid met de 'eigen zuil'. en 
anderzijds op de gelijkstelling bij wet van 
openbaar en bijzonder onderwijs. 
Zowel op organisatorisch als op ideolo
gisch terrein wordt het katholicisme in 
deze periode geslotener. Haar sociale en 
politieke· strijd vcreist eenheid op beide 
niveaus. De opmars van het katholieke 
verenigingsleven is in volle gang en de 
confrontatie met andere levensbeschou
welijke organisaties leidt niet zelden tot 
starre orthodoxie. 

Kritiek op deze ontwikkeling wordt in 
eigen kring nog slechts door een enkeling 
geleverd. M. Poelhckke bijvoorbeeld. 
bewonderaar van Albcrdingk Thijm en 
bekend katholiek literatuurhistoricus. 
verwijt zijn geloofsgenoten in een rede 
met als titel 'Het te kort der katholieken 
in de wetenschap' (Nijmegen. 1900) een 
geringschattende houding ten aanzien 
van de wetenschapsbeoefening en een 
'steil conservatisme· ten aanzien van op
vattingen van anderen. De letterkundige 
en kunsthistoricus Jan Kalf, aanvankelijk 
nog secretaris van de door Victor de 
Stucrs ingestelde monumentencommis
sie. hekelt in zijn rede~ 'Ons tekort in de 
kunst', Rede voor Geloof en Wetenschap 
te Arnhem, 1899 ~de 'zelfvoldane rust' 
bij de katholieken. die er dikwijls de 
schuld van is dat de kunst vijandig staat 
ten opzichte van de kerk. 
Eerst in de jaren '20 en '30 is er sprake 
van een kritische beweging in eigen kring 
van jonge katholieke kunstenaars. Deze 
'Beweging van Jongeren· bestond uit een 
heterogene groep kunstenaars en litera
toren. Tot deze groep bchoorden Jan 
Engelman en de broers Gerard en Henri 
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Bruning, later Albert KLI\ Ie. ;\lbcrt Hel
man. Antoon Coolen. ;\nton van Duin
kerken, Gerard Wijdeveld en Gabriël 
Smit rondom het blad De Gemeenschap. 
De Gcmeenschap stond ook open voor 
niet-katholieke jonge letterkundigen. zo
als Marsman. Zij ageerden tegen de \\i:
zc waarop het katholicisme zich manifes
teerde in de politiek. 
De belangrijkste representanten van de 
Jongeren waren aan de ene kant de 
broers Gerard en Henri Bruning. Met 
name Gerard Bruning zag de kunstenaar 
als uitverkorene en \isionair die middels 
zijn kunst getuigenis moet afleggen van 
de katholieke waarheid. In zijn geloofs
overtuiging was hij fel non-conformis
tisch. 
Daartegenmerstond een figuur als An
ton van Duinkerken. wiens kritiek op het 
katholicisme veel socialer van aard was. 
Van Duinkerken verlangde \an het ka
tholicisme een antwoord op het kapitalis
me en het socialisme. 
Deze Jongeren eisten \an de kerk zui\cr
heid in de leer en een ani\\ oord op de 
maatschappelijke problemen van die tijd. 
Dus geen eigen katholic kc esthetiek. 
waarvoor bijvoorbeeld Alhcrdingk 
Thijm zich sterk had gemaakt. Gods
dienst en kunst worden niet \erbonden 
middels een stijlconcept. maar in de per
soonlijke inspiratie van de gelovige kun
stenaar. 
De eerste groep ging steeds\ erdcr de 
weg van het facismc op. geinspirecrd 
door Mussolini en Franco: de tweede 
groep. waarvan Van Duinkerken de on
officiële leider was, koos principieel voor 
democratie en bestrijding van fascisme 
en racisme. 
Het cultuurpessimisme in de jaren dertig 
wordt ondermeer verwoord door Huizin
ga en de Spaanse filosoof Ortega y Gas
set. De crisis van de Westeuropese he
schaving wordt gezien als een cultureel 
en een moreel probleem. De massa is een 
politieke factor geworden, maar de massa 
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is dolende en wordt afgeschilderd als een 
politiek irrationele kracht. De massacul
tuur vraagt om een strenge ordening. Het 
is de taak van de elite om daar leiding aan 
te geven. 
De belangrijkste zorg van de katholieke 
elite is het om haar achterban te vrijwa
ren van vreemde invloeden en te behoe
den voor geloofsafval. De katholieke cul
tuurpolitiek draagt voor elk niveau en elk 
levensterrein katholieke oplossingen aan. 
De communicatiekanalen naar de achter
ban \\orden door de kerkelijke en poli
tieke autoriteiten streng gecontroleerd. 
De katholieke zuil bereikt zijn definitieve 
vorm. 

Na de Tweede Wereldoorlog: de KVP 
De euforie van kort na de oorlog staat in 
scherp contrast met de vooroorlogse peri
ode. Op verschillende niveaus en vaak 
afkomstig uit verschillende politieke en 
kerkelijke kringen zijn er pogingen om te 
komen tot de zg. doorbraak van de zui
lenstructuur. Het Nieuwe Nederland zal 
geschraagd worden door de gemeen
schappelijke erkenning dat de Neder
landse volksgemeenschap èn Nederlands 
èn christelijk is. De vooroorlogse verhou
dingen blijken echter sterker dan wordt 
vermoed. Wat er van de 'Doorbraak' 
blijft hangen speelt politiek geen rol van 
betekenis. 
In KVP-kring wordt er in die periode wel 
degelijk over de cultuur en cultuurpoli
tic k nagedacht. Het ministerie van 0. K. 
en W. wordt, na het intermezzo van Van 
der Leeuw, vanaf 1945 bijna permanent 
door katholieke bewindslieden bezet. 
De overheid wordt een taak toebedacht 
ten aanzien van de kunst en cultuur. 
Haar taak is coördinerend en stimulerend 
en zij vcrdeelt de gelden voor de professi
onele kunstbeoefening. De culturele te
genstellingen tussen de zuilen blijken op 
het niveau van de overheid gepacificeerd. 
De subsidiegelden worden door de staat 
over de zuilen verdeeld. De amateuristi-
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sche kunstbeoefening blijft, evenals vóór 
de oorlog, het domein van de eigen zuil. 
De centrale cultuurpolitieke thema's uit 
die periode zijn de verhouding overheid
cultuur en de cultuurspreiding. Uit een 
aantal publikaties en het congres van de 
K YP in 1948 blij kt dat de KV P grote 
waarde hecht aan het voeren van een 
cultuurpolitiek en het ontwikkelen van 
een eigen cultuurpro gram. De term 
'kunst- en kunstenaarsbeleid' komt niet 
ter sprake. Cultuur betekent vooral on
derwijs en vorming, het aankweken van 
schoonheidszin en 'Bildung', karakter
lormingdoor kunst en cultuur. Met na
me de versterking van de persoonlijkheid 
en van de geestelijke en zedelijke grond
slagen staan voorop. Deze cultuurwaar
den, die ingezet worden tegen de morele 
vervlakking, vormen de kern van de cul
tuurpolitiek van de eerste KVP-minister 
voor O.K. en W .. dr. J. Gielen. De cul
tuur wordt beschouwd als een organisme 

.. binnen een organische gemeenschap. 
Door haar weer gezond te maken, kun
nen andere delen weer functioneren. De 
injectie bestaat o.a. in de introductie van 
positieve morele waarden. zoals de na
druk op de gcmeenschappelijke verant
woordelijkheid als therapie tegen de al
gemene vervlakking van de cultuur. 
Gielcn introduceert de 'positieve cultuur
politiek' waarin voor de overheid een 
ondergeschikte taak is weggelegd. De op
volger van Gielen. zijn partijgenoot Rut
ten. zet deze lijn voort. De 'positieve 
cultuurpolitiek' is. naast ingegeven te zijn 
door oprechte bedoelingen om het scho
ne binnen ieders bereik te brengen, ook 
gevoed door de angst voor zedenverwil
dering en oprukkend communisme. 
Door het primaat van de eigen organisa
tie is de verhouding overheid-cultuur van 
ondergeschikt belang. De rol van de 
overheid is helpend, zij stelt vast wat het 
algemeen welzijn behelst. Een en ander 
ligt besloten in het zogenaamde subsidia
riteitsbeginsel. Alleen indien lagere ge-
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meenschappen tekort schieten, moet een 
hogere gcmeenschap (aanvullend) optre
den. Dit beginsellaat een grote vrijheid 
aan het particulier initiatief. Een tweede 
richtlijn voor overheidsoptreden houdt 
in, dat het geestelijk eigene beschermd 
moet worden, als waarborg voor ver
scheidenheid. 
Gielen erkent dat de overheid op het 
gebied van de kunst een beperkte taak 
heeft. Erkenning van deze taak, 'toezien' 
en 'steunen·, wordt in één adem genoemd 
met het beginsel dat de overheid niet mag 
oordelen. 
Van ongeveer dezelfde taakomschrijving 
gaat zijn opvolger. minister Rutten uit. 
'Bij haar stimulerende taak behoort de 
overheid, indachtig dat voor de kunst in 
de eerste plaats de burgers, als enkelin
gen en in vrije vereniging. verantwoordc
lijk zijn, aan initiatieven. die uit de sa
menleving opkomen, de voorrang te la
ten. De overheid bewaart. steunt en sti
muleert de kunst en de ontmoeting van 
de mensen met de kunst, waar en zolang 
dat nodig is' (Bijl. Haml.I L 1949-'50. nr. 
1400-7, VL34). 
De opvolger van Rutten. minister Cals. 
gaat in zijn taakomschrijving zeer voor
zichtig een stapje verder dan zijn beide 
voorgangers. Hij is van mening. dat 
'( ...... )de overheid op het gebied van de 
kunsten op de eerste plaats een stimule
rende en steunende taak heeft en dat de 
zelfwerkzaamheid van de overheid düár 
op zijn plaats is. waar het particulier initi
atief geen taak kan vervullen' (Bijl. 
Hand.IL 1954-'55. nr. 3700-2. VL38). 
De cultuurspreiding is rechtstreeks ver
bonden met de meer actieve rol van de 
overheid. De cultuurspreiding vormt bin
nen de cultuurpolitiek het belangrijkste 
middel om 'het schone' onder het volk te 
brengen. 'Kleur, klank en lijn voor allen, 
vooral voor hen, die het zich niet uit 
eigen middelen kunnen verschaffen·, 
vindt minister Gieten. 
Ook voor zijn opvolger. prof. dr. F.J .Th. 
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Rutten, is de motivatie voor het over
heidsoptreden op het terrein van de 
kunst nog de schoonheid. Bij de regiona
le spreiding staat het belang van de cul
tuur en de culturele verzorging van het 
platteland voorop. In die periode wordt 
de Randstad als centrum voor kunst en 
cultuur, negatief geduid door associatie 
met asfaltjeugd, amusementscultuur en 
een groot gebrek aan zin voor traditie. 
Binnen de cultuurspreiding valt ook de 
bevordering van de kunstproduktie en in 
het verlengde hiervan de maatschappelij
ke positie van de kunstenaar. En hoewel 
het KVP-kamerlid Verhoeven vaststelt 
dat 'de cijnspenning voor de kunst een 
premie voor de vrijheid is'. blijkt de wei
nige steun in de praktijk niet bijzonder 
effectvoL De onafhankelijkheid van de 
kunstenaar is juist sterk aan banden ge
legd door zijn slechte financiële positie. 
Maar ze kan ook door het subsidiebeleid 
worden beperkt. Het al of niet toekennen 
van een subsidie impliceert een oordeel 
van de kant van de overheid. Het conflict 
rondom de reisbeurs van Van het Reve is 
hiervan een pregnant voorbeeld. In het 
algemeen is men in katholieke kring van 
mening dat de kunstenaar. die een be
roep doet op de overheid. gedwongen is 
zich aan te passen aan haar zedelijk oor
deel. Het bewaken van de goede zeden 
door het weren van alle ·onkuise· ge
schriften en afbeeldingen blijft een be
langrijk thema van de katholieke cultuur
politiek. 
De houding van de katholieke pers komt 
in grote lijnen overeen met de opstelling 
van bewindslieden en kamerleden. De 
cultuurpolitiek dient breed van karakter 
te zijn en te fungeren als een soort vita
mine-injectie voor de zieke cultuur. 
Het stemgedrag van de KVP wijkt nau
welijks af van de andere partijen. met 
name de confessionele. Cultuurpolitieke 
vraagstukken geven nauwelijks aanlei
ding tot polarisatie. Het woord verhef
fing wordt door alle partijen hoog in het 
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vaandel gevoerd. 

De Raad voor de Kunst 
In het verlengde van het thema cultuur
spreiding. de grote rol van het particulier 
initiatief en de nieuwe rol van de over
heid ten aanzien van de professionele 
kunstbeoefening kan de oprichting van 
de Raad voor de Kunst (de voorlopige 
Raad) in 1947 geplaatst worden. De 
overheid wil met behulp van dit instituut 
het inhoudelijke oordeel over kunst 
overdragen aan zogenaamde onafhanke
lijke deskundigen om zodoende de 
autonomie van de kunst te kunnen waar
borgen. 
Tijdens het eerste Kamerdebat dat na de 
oorlog aan kunst is gewijd. brengt minis
ter Rutten het dilemma. waarvoor de 
overheid zich hij taakuitoefening in de 
kunstsector geplaatst ziet. duidelijk on
der woorden: 'Men weet, dat de zorg ten 
aanzien van kunst en cultuur een over-
heidstaak is. die gevoelig ligt. ( ...... )In 
geen geval mag de overheid haar opvat
tingen opdringen. Voorts is het niet de 
taak van de Staat. noch is hij bij machte 
om volledige steun te geven aan alles, wat 
op kunstgebied ondernomen wordt. Er 
moet vaak een keuze worden gedaan. En 
toch kan de overheid niet als kunstcriti
cus fungeren; zij is,( ...... ). geen beoor
delaar van kunst. zij zelf kan, in het alge
meen genomen. niet uitmaken, welke 
prestatics in het bijzonder tot het cultu
reel welzijn van onze samenleving bijdra
gen· (Hand. 11. 1950-'51, 81). 
De kritiek van de KVP-fractie richt zich 
op de samenstelling van de Raad en op 
het ontbreken van commissies voor 
volkskunst en amateuristische kunstbe
oefening. Cals blijft van mening dat de 
volkskunst en amateuristische kunstbe
oefening voornamelijk een zaak zullen 
zijn van het particulier initiatief. dus in 
eigen kring geregeld zullen moeten 
worden. 
De gestage uitbreiding van de overheids-
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taak heeft tot gevolg dat onderwerpen als 
ue wettelijke onderbouwing van het cul
tuurbeleid en de decentralisatie belang
rijker worden. Deze onderwerpen heb
ben primair te maken met de bestuur
baarheid van de cultuur. 

Het na de oorlog ontwikkelde systeem 
1an geleide loonpolitiek komt rond 1959. 
na bijna 15 jaar van centrale beheersing. 
op een keerpunt. De gunstige economi
sche ontwikkeling leidt tot een ruimer 
bestedingspatroon. 
Een proces van deconfessionalisering tast 
ook het verzuilde particuliere initiatief 
aan. De contouren van de verzorgings
staat worden zichtbaar. Ook de snelle 
ontwikkeling van de communicatiemid
delen heeft een "cross-cutting"-effect op 
uc geslotenheid van de zuilenstructuur. 
De nadruk van de relatie tussen de over
heid en de levensbeschouwelijke organi
saties verschuift naar de relatie overheid-

.. burger. 
De ontplooiingskansen van het individu 
komen centraal te staan. Het begrip wel
zijn wordt gebruikt als tegenwicht tegen 
de toenemende materialisering van de 
samenleving. Kunst en cultuur dragen. in 
tegenstelling tot de vorige periode. niet 
meer zo nadrukkelijk het etiket van vcr
heffing of opvoeding. Behalve onderwijs 
en kunst valt er nu ook de recreatie on
der. De democratisering van de samenle
ving maakt het kunst- en cultuurbeleid 
complexer. In verband hiermee dringen 
beide Kamers aan op een wettelijke 
structurering van het (subsidie )beleid en 
wordt verzocht om een inventariserende 
beleidsnota. 

" Het is opvallend dat in de programma's 
1an de KVP de aandacht voor met name 
het kunstbeleid beperkt is. Zeker als men 
dit vergelijkt met de eerste tien jaar na de 
oorlog. In het cultuurpolitiek programma 
van de KVP gaat de meeste aandacht uit 
naar sport en recreatie. naar welzijn. 
Vcrgeleken met het eerste decennium na 
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de oorlog kan men spreken van een zeke
re ontideologisering van het cultuurpoli
tieke programma. 
De Raad voor de Kunst is bij haar eerste 
lustrum in 1960 niet geworden tot wat 
Cals aanvankelijk ervan hoopte. nl. een 
schakel tussen kunst en volk. Wel bleek 
ze een belangrijk element in de beleids
voorbereiding van de minister. In de 
KVP richt de kritiek op de Raad zich op 
de eerdergenoemde eenzijdige samen
stelling en het gebrek aan openheid: de 
adviezen van de Raad blijven geheim. De 
Raad voor de Kunst is een eerste fase in 
de structurering van het kunstbeleid. De 
structurering willen deK VP-kamerlcden 
vcrder uitgebouwd zien. Vanaf de invoe
ring van de Wet op de Raad voor de 
Kunst in 1956 pleitdeK VP-kamerfractic 
voor een wettelijke regeling van het 
kunstbeleid (Hand. 11. 1956-"57. 21~0). 
De cultuurbedrijvigheid is gebaat bij een 
stabiel financieringssysteem. niet bij een 
tckortenpolitiek. Vooral de financiële 
achterstelling van het kunstbeleid wordt 
aan de kaak gesteld. In dat verband 
wordt gepleit voor een plaats van de kun
sten in de grondwet. Hierdoor zou de 
overheid in staat zijn om principieel op te 
treden en het Indifferentisme· uit haar 
beleid te bannen (Bijl. Hand. 11. no. 
6100. 13). 
Met behulp van een wettelijke onderbou
wing willen de Kamerleden vat krijgen 
op het onsamenhangende kunst- en cul
tuurbeleid. Daarom pleiten zij tevens 
voor een kunstnota. Daarnaast is er de 
wens om de lagere overheden door mid
del van decentralisatie van een aantal 
overheidstaken bij het beleid te be
trekken. 
Voorzover in deze periode van over
heidswege al een inhoudelijk oordcel 
over kunst gegeven wordt. wordt dat in 
deze periode aanmerkelijk toleranter. 
Met name de KVP-bewindslieden stellen 
zich terughoudend op als de overheid om 
een oordeel wordt gevraagd. "Schoon-
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heid' vormt voor de KVP geen criterium 
meer bij het beoordelen van kunst. Men 
spreekt niet meer van een veredeling van 
de smaak. De kunst moet worden betrok
ken op het dagelijks leven. Het kunstbe
leid krijgt een sociaal-culturele legitime
ring. Er wordt een relatie gelegd met 
maatschappelijk werk. 
De geografische spreiding lijkt in deze 
periode voltooid. De meeste provincies 
en gemeenten zijn voorzien van culturele 
accommodaties (orkesten, ballet- en to
neelgezelschappen en schouwburgen). 
Maar andermaal betreuren ministers en 
Kamerleden (waaronder K VP) het dat de 
sociale (diepte )spreiding nog te wensen 
overlaat. Dat de spreiding weinig succes 
heeft gehad ligt waarschijnlijk opgesloten 
in de aard van de kunst zelf. Men dient 
de kunst de vrijheid te laten zich te rich
ten op een kleine groep. Zo'n elite zou 
dan misschien een soort voortrekkers
functie kunnen krijgen op grond waarvan 
een 'culturele integratie· plaatsvindt. a ie 
brede lagen van de bevolking deel doet 
hebben aan het kunstlcven. 
Het failliet van de sociale spreiding heeft 
misschien ook tot gevolg dat de aandacht 
nu meer gericht wordt op een meer speci
fiek kunst- en kunstenaarsbeleid. KVP
kamerleden pleiten voor een toename 
van de geldstroom naar de kunsten en 
een wettelijke onderbouwing van het 
kunstenaarschap. Allerwegen is men het 
eens over de autonomie van de kunste
naar, maar in de praktijk blijft zijn 
rechtspositie wankel. 

Het ministerie van CRM 
Het begin van de periode 1965-1975 
wordt gemarkeerd door de oprichting 
van het ministerie van Cultuur_ Recreatie 
en Maatschappelijk Werk_ een uiting van 
'( ...... )het groeiend besef dat naast voor-
zieningen inzake de welvaart meer voor
zieningen voor het cultureel en maat
schappelijk welzijn nodig zijn' (Bijl. 
Hand. IL 1965-'66, nr. 1\300-2_ I). Kunst-
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beleid wordt geïntegreerd in het wclzijns
beleid. De tweede minister van CRM 
mej. dr. M.A.M. Klompé (KVP) moti
veert deze benadering als volgt: 'Het in
zicht zal dienen te groeien dat de kunst. 
verre van als een luxe te moeten worden 
beschouwd_ essentieel is voor het geeste
lijk klimaat waarin de burgers~ nu en in 
de toekomst~ moeten kunnen leven 
( ...... ). Het kunstbeleid kan dan ook niet 
los worden gezien van het gehele wcl
zijnsbeleid' (Bijl. Hand. IL 1961\-'69, nr. 
91\00-2, XVI, 4). 
De overheid en in het bijzonder de KVP
bewindvoerders constateren een versnel
ling in de ontwikkeling van de kunsten. 
Vcrscheidene nieuwe kunstvormen ont
staan na elkaar, de nadruk is meer op het 
experiment komen te liggen. Cultuur, zo 
stelt Klompé, moet in ontwikkeling zijn, 
omvorming van het bestaande beogen en 
de maatschappij kritisch belichten. Deze 
benadering van kunst en de toenemende 
ontevredenheid onder kunstenaars (o.a. 
bezetting NachtwachtzaaL Tomaat) doen 
de complexiteit van het kunstbeleid ver
der toenemen. In KVP- en in confessio
nele kringen blijft men aandringen op 
een kunstennota. 
De opvolger van Klompé, minister En
gels ( K VP), komt in 1972 met de "Discus
sienota Kunstbeleid' en introduceert in 
die nota 'maatschappelijke relevantie'. 
De betekenis van deze term blijft duister. 
De overheid kan op grond van dit criteri
um de ene artistieke uiting boven de an
dere prefereren_ namelijk, wanneer de 
ene kunstuiting maatschappelijk relevan
ter wordt beschouwd dan de andere. De 
politieke visie die aan deze bemoeienis 
ten grondslag zou moeten liggen, is tot 
nog toe nauwelijks expliciet geformu
leerd. 
Evenals het begrip 'welzijn' is 'maat
schappelijke relevantie· als bron voor de 
legitimering van het kunstbeleid ondeug
delijk en draagt zij niet bij tot een struc
turering van dit beleid. De toegenomen 
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geldstroom voor de kunsten, als gevolg 
1 an de 'verzorgende status· die kunst 
krijgt toebedeeld, heeft slechts geleid tot 
een kortstondige bloei voor het kunstbe
leid. Het kunst-front in de Kamer. geken
merkt door een grote mate van éénstem
migheid van de woordvoerders van de 
Ierschillende fracties, is unaniem van me
ning dat kunst 'moet'. 
De ontideologisering van het kunstbeleid 
heeft niet bijgedragen tot grotere duide
lijkheid. De rechtvaardiging van het 
kunstbeleid wordt steeds meer gekoppeld 
aan de betekenis van de kunst voor de 
maatschappij. Gezien het pluriforme ka
rakter van de maatschappij, wordt het 
1oeren van een beleid steeds moeilijker. 
Verkondigden de confessionele partijen 
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in het verleden apart hun standpunt. eind 
jaren zestig treden zij steeds meer als een 
blok op. Zeker wat het kunstbeleid be
treft is er sprake van een brede consen
sus. De cultuurpolitiek van KVP en an
dere partijen is een beleidstechnische 
aangelegenheid geworden. Een kunstbe
leid dient met beleidstechnische midde
len gevoerd te worden. Decentralis<Jtie 
wordt het sleutelwoord, de voorzieningen 
moeten naar de mensen toe worden ge
bracht. 


